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ОТНОСНО: Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.040 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БЕДЖЕВ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Министерството на труда и социалната политика, като управляващ орган на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2 по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ 

Целта на процедурата е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално 

включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна 

среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. 

Специфичната цел  на операцията е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора 

и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови 

мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.Операцията ще се реализира в 

изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018 -2021 г. за изпълнение на 

Националната стратегия за дългосрочна грижа. Ще се осигури надграждане на създадения модел за 

предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора, като се 

надградят резултатите по Проект „Домашни грижи за независим живот“. 

Целеви групи по проекта са:  

• Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 

• Хора с увреждания и техните семейства; 
      Освен грижа в дома, за тези лица следва да се развиват и услуги в общността, ориентирани към 

предотвратяването на самотата и изолацията и адаптирани към основните нужди на възрастните хора, за 

да бъдат независими и да останат колкото може по-дълго време в тяхната обичайна среда. Тези услуги 

включват не само „стационарни” услуги като дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и 

интеграция и др., но и мобилни форми на социални услуги, които се фокусират върху предоставяне на 

грижа и подкрепа за хората в напреднала възраст в тяхната домашна среда. За възрастните хора с 

хронични заболявания и трайни увреждания следва да се осигурят специализирани медицински грижи в 

техните домове – изграждане на модел за патронажни  грижи за възрастни хора по домовете.  

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги следва да бъде за период не по-малко 

от 12 месеца. Всяко лице от целевата група може да получава здравно-социални услуги до 2 часа на ден. 



Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на общините – конкретни 

бенефициенти/партньори в качеството им на публични органи, отговорни за провеждане на социалната 

политика на местно ниво и осигуряване на основни услуги за населението на съответната територия. 

 Съгласно Указанията за кандидатстване за Община Шумен, като конкретен бенефициент са 

определени за обхващане 201 броя нуждаещи се лица. Не се изисква съфинансиране от бенефициента. 

Всички дейности следва да приключат не по-късно от 31.12.2023 година.  

Съгласно цитираните указания е необходимо към проектното предложение да се представи 

Решение на Общински съвет, с което се дава съгласие за кандидатстване по настоящата процедура.  

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

съгласно Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2”, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., дава съгласие: 

 

1. Община Шумен да подаде проектно предложение по процедура за безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

2.  Възлага на кмета на Община Шумен да извърши всички необходими действия при 

кандидатстването и реализирането на проекта. 

 

 

С уважение, 

 

 

Любомир Христов       

Кмет на Община Шумен  


